
 
 
 

 

 
 
Uitnodiging Themaconferentie ‘Veilige toepassing van medische technologie’ 
 
Hierbij nodigen de NVZ en NFU u van harte uit voor de themaconferentie over de Veilige toepassing 
van medische technologie op donderdag 11 juni aanstaande.  
 
Doel: Het geven van praktische handvatten en tools voor een betere toepassing van het convenant 
Veilige toepassing van medische technologie in het ziekenhuis. 
 
Datum: 11 juni 2015 vanaf 12.00 uur 
Locatie: Muntgebouw, Leidseweg 90, Utrecht 
 
De gezondheidszorg is in toenemende mate afhankelijk van medische technologie. Om de 
veiligheid te vergroten is eind 2011 het “Convenant veilige toepassing van medische technologie in 
het ziekenhuis” gepubliceerd, waarin de procedures met betrekking tot aanschaf, gebruik, 
onderhoud en afvoer van medische hulpmiddelen worden genoemd. Door bij aanschaf of 
toepassing van medische technologie aandacht te hebben voor patiëntveiligheid  kan de (potentieel 
vermijdbare) schade verminderen. Ook inbedding van deze procedures in het kwaliteits- en 
veiligheidssysteem is een vereiste. 
 
De IGZ hanteert het convenant als veldnorm en toetst sinds 2013 de ziekenhuizen op naleving van 
de in het convenant beschreven eisen. 
 
Tijdens de themaconferentie worden, naast meer informatie over het onderwerp en nieuwe 
ontwikkelingen, praktische handvatten en tools geboden voor een betere toepassing en inbedding 
van het convenant. Na een plenaire start zullen verschillende deelsessies worden gehouden, 
waarvoor u bij inschrijving een keuze dient te maken. Het programma is bijgevoegd. 
 
Deelname aan de themaconferentie is gratis. 
 
U kunt zich vanaf nu aanmelden voor de conferentie door een e-mail te sturen naar:  
Martine Piekhaar, martine@officekey.nl  
Denkt u er bij de inschrijving aan om uw voorkeur voor de parallelsessie aan te geven. 
 
We zien u graag op 11 juni! 
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Programma: 
 
 
12.00-13.00 uur: Registratie en Lunch 
 
 
13.00-13.10 uur: Welkom en opening (door NFU/NVZ) 
 
 
13.10-13.25 uur: Follow-up van het toezichtproject IGZ naar Implementatie van het 

Convenant Medische technologie  
dhr. L. Meinders senior inspecteur en projectleider, IGZ 

 
13.25-13.45 uur: Praktijkvoorbeeld 
 
 
13.45-14.05 uur: Vervolg onderzoek Medische technologie  

mw. L. Verweij of mw. C. Wagner, NIVEL 
 
 
14.05-14.25 uur: Praktijkvoorbeeld 
 
 
14.25-14.40 uur: Nieuwe ontwikkelingen   
 
 
14.40-15.00 uur: Barcodering medische hulpmiddelen  

dhr. T. Pereboom, Ziekenhuis Amstelland 
 
 
15.00-15.30 uur: Theepauze 
 
 
15.30-16.30 uur: Parallelsessies: 
 

1) Introductie nieuwe technieken in de klinische zorg: Safety First!  
dhr. M. Schalij namens de Federatie Medisch Specialisten 

 
2) Veilige toepassing van Medische Software en ICT  

dhr. W. Cottaar TU Eindhoven, directeur opleiding Klinisch Informatica 
 

3) Prospectieve Risico-inventarisatie; de praktische vertaalslag  
dhr. A. Maas en mw. B. van der Veen Jeroen Bosch Ziekenhuis,  
dhr. G. Kleve UMCG 

 
 
16.30 uur: Afsluiting en borrel 
 
 
 
 


